
 
 

 

„Miłosierni jak Ojciec” 

Jubileusz Droga Miłosierdzia w Basilique du Sacré-Coeur de 

Montmartre 
 

WPROWADZENIE: 

Pielgrzymując do Bramy Miłosierdzia 

 

„Pielgrzymka jest znakiem szczególnym w Roku Świętym, ponieważ stanowi ikonę drogi, którą każda 

osoba przemierza w czasie swojej egzystencji. Życie jest pielgrzymką, a istota ludzka to viator, pielgrzym, 

który idzie drogą aż do pożądanego celu. Również po to, aby dotrzeć do Drzwi Świętych w Rzymie i w 

każdym innym miejscu, będziemy musieli wyruszyć w pielgrzymkę, każdy na miarę własnych sił. Stanie 

się ona znakiem, że również miłosierdzie jest celem, który mamy osiągnąć, wymagającym 

zaangażowania i poświęcenia. Pielgrzymka niech zatem stanie się bodźcem do nawrócenia: przechodząc 

przez Drzwi Święte pozwolimy, by nas spowiło miłosierdzie Boże, i zobowiążemy się, że będziemy 

miłosierni dla innych, tak jak Ojciec jest miłosierny dla nas.” 

(Papież Franciszek, Misericordiae Vultus, 14) 

 

Ewangelia według sw. Łukasza Rozdział 10,25-37 

 

A oto powstał jakis uczony w Prawie i wystawiajac Go na próbe, zapytał: 

”Nauczycielu, co mam czynic, aby osiagnac zycie wieczne?” 

Jezus mu odpowiedział: ”Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?” 

On rzekł: Bedziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, cała 

swoja dusza, cała swoja moca i całym swoim umysłem; a swego blizniego jak 

siebie samego. 

Jezus rzekł do niego: ”Dobrzes odpowiedział. To czyn, a bedziesz zył”. 

Lecz on, chcac sie usprawiedliwic, zapytał Jezusa: ”A kto jest moim bliznim?” 

Jezus nawiazujac do tego, rzekł: ”Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do 

Jerycha i wpadł w rece zbójców. Ci nie tylko ze go obdarli, lecz jeszcze rany 

mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. 

Przypadkiem przechodził ta droga pewien kapłan; zobaczył go i minał. 

Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minał. 



 
 

Pewien zas Samarytanin, bedac w podrózy, przechodził równiez obok niego. 

Gdy go zobaczył, wzruszył sie głeboko: 

podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewajac je oliwa i winem; potem 

wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielegnował go. 

Nastepnego zas dnia wyjał dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: ”Miej o 

nim staranie, a jesli co wiecej wydasz, ja oddam tobie, gdy bede wracał”. 

Któryz z tych trzech okazał sie, według twego zdania, bliznim tego, który 

wpadł w rece zbójców?” 

On odpowiedział: ”Ten, który mu okazał miłosierdzie”. Jezus mu rzekł: ”Idz, 

i ty czyn podobnie!” 


